
Listopadowy koncert muzyczny pt.,,Tra-ta-ta, 

co tak głośno gra! Czyli o helikonie i saxhornie 
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Listopad  2016 

 

 
Barbórka – tradycyjne polskie święto górnicze, 
obchodzona jest na cześć św. Barbary, patronki 

górników. 4 grudnia to dzień, który wszystkim 
przypomina o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi 

pod ziemią. Ten ważny dla każdego górnika dzień, 
uroczyście świętowaliśmy w naszym przedszkolu. 

Dzieci poznały pracę górników, rysowały węglem, 

zdobyły wiedzę na temat właściwości tego 
minerału oraz jego powstania. Poznały 

również strój górnika, w skład którego zalicza się 
m.in. czako (czapkę z pióropuszem) – wysoką, 

sztywną czapkę. Dzieci z wielkim zapałem 

 i zaangażowaniem wykonały takie czapki. 

  

 

  

 

 

Urodziny w naszym przedszkolu to jedyna w swoim 

rodzaju wyprawa w świat przygody, która na długo 

pozostaje w pamięci dzieci, a w szczególności jubilata. 

To bardzo ważne wydarzenie pełne niespodzianek  

i niezapomnianych przeżyć. Dlatego w naszym 

przedszkolu świętujemy urodziny każdego dziecka. 
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Ewcia i Lilly  świetują 

swoje 3 urodzinki 

W grudniu wysłuchaliśmy koncert muzyczny pt. ,,Strach na wróble  

i tchórzliwy lew-muzyczna historia małej Dorotki” 

Dzień filmowy u Biedronek  

n/t „święta tuż..tuż...”.  Dzieci  

na podstawie  bajek animowanych poznały 

zwyczaje i tradycje świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rnictwo
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,,Jak co roku o tej porze, święta 

do nas się zbliżają. Z tej okazji rzedszkolaki 

przedstawienie dla Was mają” 

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły 

związany z tradycjami i obrzędami. 

W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga 

świadome pielęgnowanie tradycyjnych 

zwyczajów i rytuałów świątecznych. Jednym  

z nich są Jasełka, czyli widowisko o Bożym 

Narodzeniu, którego treścią była historia 

narodzenia Pana Jezusa. 

W dniu 18 grudnia  Jasełka wystawiły dzieci  

z grupy Sowy. Piękna sceneria wprowadziła 

wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. 

Dzieci wystąpiły przed swoimi rodzicami  

i rodzeństwem. Był to ich debiut aktorski. 

 

 

     Warsztaty fizyczno-chemiczne 

,,Zaczarowany świat w okularach”.  
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